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Význam desiateho výročia slobody.
Ján šomvársky.

či chápeš, národe slovenský, význam slova: slo- aby ich odviedol od všej svady.
da? Sväzok prútov postaviac, nech zMsi,

Preto sa Ťa pýtam, lebo básnik spieva (P- Bella- riekol, každý ich zlámať na kusy.
>ral): Keď ich žiaden nevládal sohnúti,

„Sloboda, sloboda, slobodienka zlatá, rozviazal spojené otec prúty
vtedy ťa svet pozná, keď si mu odňatá ” ® k(

?
za

,’ ty?? * ed™m la!mh:.čo keď všetci snadno vykonali,
A my sme dnes tak šťastní, že sme slobodní. tak, riekol, keď nesvomi budete,
Ako v rodinnom kruhu si pripomneme národe- i vy nepriateľom podľahnete.”

ly svojich milých, tak urobíme aj dnes z prfležitosti Bohužiaľ, Svätoplukovi synovia neposlúchli otca.
.
výročia zrodenia sa nasej samostatnosti. O tomto p0 je j10 smrti medzi nimi nastal škaredý boj o de

i Anna Lackova-Zora spieva: dictvo. V jalovom a bratovražednom boji tak zosla
„Veky sa pominú — spolu my s nimi, bli, že Maďari ich ríšu bez boja obsadili a panovali v

nej vyše 1000 rokov. Už tento jediný skutok mal by
nám byť poučným príkladom raz a navždy. A či sme

len jeden jasný deň neside s umu, už svorní? Nepoškodí uvažovať pri oslave prvého de
len jeden šťastný deň nesmažú letá. saťročia našej samostatnosti o zhubných, ba až osud-
Kecľ jaseň pozláti mohutné topole, voždy sa vráti, ných následkoch nesvornosti.
čo i len na chvíľu Ako žili naši predkovia ďalej, pod panstvom ma
oživnú doliny — spevom sa zatrasú odveké lesy, ďarským?
so zbožnými nadšením radostne národ si sporní- Najsamprv zanikla rovnosť. Už Štefan I. pozval

[nať bude. k sebe duševne alebo telesne vynikajúcich jednotliv
ci my si — ako dnes — k modlitbe kľakneme cov, obdarúval ich väčším pozemkom, ktorý potom

[starí i mladi, ostatní obrábali. Za užívanie zeme neplatilo sa uá
spomienke posvätiac chvíľu, čo naveky stala sa jomné, lež užívateľ mal preukázať vernosť oproti

[svätou...” svojmu pánovi, menovite počas vojny bojoval po boku
Pekné slová poukazujú nám na význam výročité- svojho pána. Vznikla šľachta a poddaní. To poddan

dňa nášho oslobodenia. stvo neskoršie sa premenilo v nevoľníctvo, ako nám
Aby sme úplne chápali význam 10. výročia na- na to poukazujú udalosti z Jánošíkovej doby, keď pod

i samostatnosti, zavediem Ťa, slobodný národe slo- daný nesmel záhradu ohradiť, aby sa pánov kôň mo

nský, do minulosti, porovnáme si minulosť s pri- hol popásť, nesmel bez povolenia dcéru vydať, kravu
nnosťou a napokon pozreme do budúcnosti. predať, y pekné dni na svojom pracovať ,,. Mal vše-

Naši predkovia mali na území dnešnej našej vla- tky povinnosti a žiadnych práv! To bol osud podda
. samostatný štát už pred vyše 1000 rokmi. ného v bývalom Uhorsku. Prvej pomoci úbohému pod-

Boli pokojamilovní, slobodní a rovní, ako o nich danému sa dostalo od Márie Terezie a od jej šľachet
vorí náš básnik (S. Chalúpka) : ného syna: Jozefa II,, ktorý zrušil robotu a chcel,

aby daň každý platil podľa majetkových pomerov,
„Zvyk náš je nie napadať cudzie vlasti zbrojom: No, úplné zrušenie nevoľníctva nastalo až roku
Slovan na svojom seje, i znie len na svojom; 1848.
Cudzie nežiada — Slováci — až po dobu Jozefa II. — národnostne
Pravda, Bohmi vydaná, káže nám Slovanom: neboli utlačovaní, šľachta, či pôvodu slovenského, či
Pána mať je neprávosť; a väčšia

, byť pánom. maďarského, hovorila po latinsky a pospolitý ľud uží-
A človek nad človeka u nás nemá práva; val svojej materčiny. Jozef II. pri svojich dobrých
Sväté naše heslo je: Svoboda a sláva!” vlastnostiach chcel ponemčiť nenemecké národy svo-
A Slováci túto slobodu a slávu ztratili. A ste zve- r

?®
e’ aJ Slovákov, aj Mad árov. Národné

poye
ví, ako a prečo ju ztratili? Poviem vám na výstrahu

ie
1 yybusilo

u ďaoch národov. Katol. kňaz t.
k poučeniu: pre nesvornosť. Bernolak na konci XVIIL storočia mobil prvý pokus

Panovník ríše Veľkomoravskej, tak sa volala ° zavedenie slovenskej spisovnej reči. Po nomLuéo
isť našich predkov, na smrteľnej posteli napomínal Vlt stu

.
r s dvoma ev. faiarmi, Hurbanom a Hodzom

ojich synov k svornosti, ako nám to pekne opísal “ľ zay .
dnešnú spisovnú slovenčinu, v ďorej _su

bohý farár župčiansky, Jonáš Záhorský: písane noviny, knihy, a v ktorej sa učia naše deti v
škole.

Svätopluk, kráľ Velikej Moravy, Ale všetko toto úsilie bolo márne. Maďari chceli
majúc synov podeliť v dŕžavy, svoj malý počet zväčšiť tým, že si umiernili pomaďar
svolal ich jedenkrát' do hromady, čiť všetky nemaďarské národy, teda aj Slovákov.



ju trpeli, potom — ako už bolo povedané, zatvorili
ju, jej majetok zhabali (200.000 predv. korún), po
prevrate 5. augusta Í919 zástup Slovákov čítal s prô
čelia matičnej budovy: „Vzkriesená vítam vzkriesený,
národ!” — a dostávala peňažité dary v sumách aj
vyše 100.000 korunových (p. prezident, Peter
Hubka).

A tu sa začína vlastne naša kalvária, naše utr
penie.

MaďarčilO sa všetko, a všade zákonitou i menej
zákonitou cestou. Pomaďarčily mená slovenských obcí,
slovenských rodín a konečne dali sa do pomaďarčo
vania detí: pomocou škôl.

Veru, ovocie našej slobody vtedy sa ukáže veľ
kým a sladkým, keď porovnáme naše školstvo pred
prevratové s dnešným stavom:

Pred prevratom nemali sme ani jednej sloven
skej strednej školy, dnes ich máme 40 so 150 tisíc
slov. žiakmi. Okrem toho máme vyše 50 odborných
škôl, z ktorých vychádzajú každoročne rady sloven
ských učiteľov, hospodárov, odborníkov z oboru ob
chodného a priemyselného. Nielen v školách sa raa
ďarčilo, ale slovenské siroty odnášali na Dolniaky do
čiročistých maďarských rodín. Slovom; stáli sme pred
nebezpečím, že ztratíme svoju materinskú reč a tým
zmizneme bez stopy so sveta.

Veru, stal sa s nami, okolo nás a v nás prevrat !

Pred 36 rokmi slovenskí národovci chceli odhaliť:
pomník Joz. MiJ. Hurbanovi, spoluzakladateľovi na
šej milej slovenčiny na hlbockom cintoríne. Maďarskí
žandári nedovolili pristúpiť k hrobu ani vlastnému
synovi, O rok pozdejšie náš p. prezident so svojimi
priateľmi chcel navštíviť rodný dom Kollára, býv. ey.
kňaza a slávneho nášho básnika z príležitosti jeho
100. narodenín, no, tiež sa mu to nepodarilo. Dnes
v našom slobodnom štáte už každý náš velikáš a za
slúžilý muž má pomník alebo pamätnú tabuľu. Len
my v Košickej župe odhalili sme pamätné tabule
Hviezdoslavovi v Prešove, Jonášovi Záhorskému a R.
Uraraovi-Podtatranskému v Košiciach, upravili sme
hrob Bohuslavovi Nosákovi Nezabudovi v Sabinove a
teraz sa chystáme Štefánikovi, Komenskému tu na na
šom Východe, slušne sa odmeniť.

Preto volá slovenská matka-vdova z hrobu:
„Nad mnou kvitnú kvety — kde sú moje deti?
Na pustu ich hnali,— oj, Bože môj!
Kliatbou Ťa zaklínam, — radosť s teba snímam,
Kým ich z pusty nevymaníš, — oj, ľude môj!

Národe môj slobodný! Koľko pokladov máš te
raz, od kedy si samostatný!

A ľud prosbe a kliatbe nešťastnej matky sloven
skej porozumel. Akoby aj nie. Veď roku 1875 Maďari
zatvorili nám aj jediný a ťažko vydobytý vzdelávací
spolok: Maticu Slovenskú. Roku 1906 odsúdili 76 Slo
vákov pre národné smýšľanie. život bol ťažký. Nášho
utrpenia si všimli aj cudzinci, ako anglický učenec
Scotus Viator a norský spisovateľ Bjôrnson. Z Čiech
terajší náš prezident, potom básnici a spisovatelia
súcitili s nami. — Naši básnici tiež bojovali a trpeli
za naše práva podľa slov Hviezdoslavových; „Keď
národ trpí, jeho básnik musí s ním!”

Videli krutý osud svojej krvi, ale nikdy nezúfali,
ba akýmsi prorockým okom hľadeli do budúcnosti, z
ktorej predpovedali nám Svetozár Hur
ban Vajanský takto spieva:

Máš Maticu Slovenskú! Jej členovia — asi 15,000.
— sú Tvojimi priateľmi, ktorí pracujú na Tvojom
mravnom a hmotnom blahobyte. Len v Košickej župe
má Matica Slovenská vyše 20 miestnych odborov,
ktoré Ti usporiadujú poučné prednášky, divadelné
predstavenia atď.

Máš, národe môj, v každej obci knižnicu s po
učnými a zábavnými knihami. Máš si ich vážiť, lebo
boly tiež ztratené poklady, ktoré si len teraz našiel.
Veď pred prevratom istý škôl. inšpektor sa bol chvá
lil, ako pálil slovenské knihy na dvore stoličného do
mu. Kdeže sú tie časy? Je to snáď len zlý sen! Dnes
zakladať knižnice predpisuje zákon a Matica Sloven
ská za 2 roky predala asi 77.000 kníh v cene 1 a pol
milióna korún 2500 obciam. My, v Košickej župe,
môžeme byť hrdí, lebo i/ ;í knižníc pripadá nám
(769).

Dnes, národe slovenský, borby Tvojich otcov po
pisujú Tvoji synovia!

a ďalej;

Dnes Tvoji bratia sbierajú perly Tvojej duše a
Tvojho srdca!

Dnes máme mnoho slov. učencov, ktorí vedecky
skúmajú Tvoju sladkú, voľakedy hanenú, materinskú
reč!

Dnes sa už nikto nevysraieva Tvojim zvykom,
obyčajom, ba naopak, učení ľudia ich sbierajú, popi
sujú a zachovávajú.

Dnes nášmu menu prináša slávu slovenská pie
seň, slov. hudba, slov. tance, slov. čipky, slov. výšiv
ky... a všetko, všetko, čo je perlou Tvojho vrodeného
umeleckého nadania.

Proroctvo našich básnikov sa splnilo. Sme slo
bodní, žijeme v samostatnom našskom štáte, v ktorom
máme omnoho viac práv, než koľko si boli žiadali
naši otcovia na pamätnom shromaždení, vydržiavanom 10. mája 1848 v Lipt. Sv. Mikuláši. Boli si
žiadali všeobecný snem, na ktorom by každý poslanechovoril svojím materinským jazykom. — Vtedy sa
tejto žiadosti v Pešti vysmiali, dnes — náš jazyk v
Národnom shromaždení je št. jazykom. Chceli mať
naši otcovia zvláštny krajinský snem, dostali sme ho
so sídlom y Bratislave práve v prvom desaťročí našej
slobody, žiadali si slovenské školy meštianske, stred
ne a odborné. Máme ich na stá s tisícami slovenskýchUčiteľov a s desaťtisícami žiakov. Ba máme v Bra
tislave aj vysokú školu, z ktorej vychádzajú slovenski profesori, právnici. Túžili naši otcovia po sloven
skom národnom vojsku. Pravda, nedostali ho, alezato máme ho my. V dnešnej kasárni je už iný duch,ako bol pred prevratom. Výše 10.000 vojakov sanaučilo za tých 10 rokov v kasárňach čítať a písaťa to len na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Chcelimat naši otcovia všeobecné volebné právo! V našom
slobodnom štáte je nielen všeobecné, ale aj tajné a
rovne. Mali sme Maticu Slovensku! Dvanásť rokov

Teda, slobodu máme!
Ale nech si nikto z Vás nemyslí, že k tejto slo

bode sme ľahko prišli! Oh, nie! je to príliš drahá slo
boda. Veď vo svetovej vojne zabitých bolo 10 miliónov
ľudí a ranených 20 miliónov.

Keby sme mrtvých poukladali do rakví, len na
10.000 vlakoch po 20 vozňoch mohli by sme ich s bo
jišťa dopraviť domov. Aj tak do 1 vozňa by sme mu
seli uložiť 50 rakví. A čo vykonali za našu slobodu
legionári, Masaryk, Štefánik, Beneš a iní naši i cudzí
— ste už pri iných príležitostiach počuli.

Slováci už 1. mája 1918 v Lipt. Sy. Mikuláši boli
sa vyslovili, že chcú mať svoj vlastný štát. Toho isté-

„Robotný vÁrod, pracuješ mnoho,
hoc málo dobra užiješ z toho ..

„Neustaň ešte, mitne ti zora!”

(Joz. Podhradský: Slov. milénium.)



val i ich zradcami maďarčiny, naničhodníkmi, nepraj
níkmi a zastavili im štátnu podporu, ktorú potom pri
dali maďaronským farárom. Tak sme boli materiálne
trestaní 4 roky. Biskupský ordinariát nás potom vy
zval, aby sme podali odprosenie maďarskej štátnej
správe. Ale ani jedon z nás to nezrobil. Na to nám
ju vyasignovali i bez žiadosti.

ho mesiaca a roku (30. mája 1918) dohodli sa s brat
mi Čechmi v Pittsburgu na spoločnom štáte.

A nastal deň 28. októbra v Prahe a u nás deň
30. októbra 1918, keď tak Česi ako my verejne,
pred celým svetom vypovedali sme poslušnosť Habs
burgom a vyhlásili sme svoju samostatnosť.

Ľude môj slovenský! Uvedom si, že máš ešte
oproti sebe, oproti svojej rodine, oproti svojim bliž
ným a oproti celému čsl. štátu povinnosti!

Y ten čas stala sa v našom okrese aj táto histó
ria: Sedliaci boli zaviazaní robotovať na hradských:
dovážať a tĺcť kamene, alebo zaplatiť a ešte museli
potom na hradských platiť mýto. Ľud však nepraco
val iba na cestách. Pán komisár, ktorý mal dozor,
prinútil ľud, aby pracoval zadarmo i v jeho záhrade.
Komisár, človek iba s elementárnou školou, viedol
pánsky život, kúpil veľký sad a vybudoval v ňom ka
štieľ, (Neskoršie bol tento kaštieľ majetkom baróna
Škodu, teraz ho kupuje Gajda.) Zaopatroval župné
úradníctvo, inžinierov ciest, maslom, syrom, medom,
vajcami a všetkými darmi vidieku a to zo svojho ne
patrného cestmajsterského platu. No, treba pamä
tať, že on od ľudu prijímal peniaze a dary miesto
práce. Panstvo podporovalo tohoto mecenáša a za
tváralo rado za bakšiš oči nad jeho zlými skutkami;
Keď si dakto posťažoval, komisár vždy.vyšiel čistý
a tým väčšmi utláčal ľud. Trvalo to dlhé roky, čo žil
si v rozkoši na účet biednych sedliakov, súc protežo
vaný celou administráciou. Nemohúc pozerať na biedu
a hrozné krivdy, presvedčil som náš obecný výbor, aby
podal .žalobu priamo k ministerstvu, z čoho vznikla
potom riadna aféra.

Tu Ti podávam Štefánikovu poslednú vôľu:
Nech je každý z nás lepším dnes, ako bol včera a
vlasť bude veľkou a slávnou!

Prezident Masaryk tiež Ti vzkazuje, že prácou
sme dobyli slobody, prácou ju udržíme.

Podobný testament nám zanechal Hviezdoslav:

„Však výročie keď v minulosť,
zapadne, zhasne posledný
lúč ... svätkovania buďže — dosť!
svit vzchádzaj na robotné dni.
Do práce skokom!
A ešte jednu povinnosť máme: poďakovať sa

ústami básnika Rázusa všetkým tým, ktorí nám k
zlatej slobode dopomohli:

Vyšetrovanie bolo vedené samým podžupanom.
Previnenia komisárove boly nad slnko jasnejšie do
kázané a jeho zlému vystrájaniu spravený koniec. No
jeho samého neprepustili, potrestali ho iba peňažitou
pokutou a nechali ďalej v službe.

Ale pánovia mi nemohli prepáčiť moje exponova
nie za chudobný ľud a očakávali iba vhodnú príleži
tosť, aby sa.mi pomstili. To sa im zdarilo. Raz som
mal s mládežou katechizáciu. Jedon parobok sa tak
zle choval, že som ho v rozčúlení udrel rukou. Páno
via prinútili jeho matku, aby ma zažalovala. Odsúdili
ma do väzenia na jeden deň s premenou na 20 K pe
ňažitej pokuty.

Nikdy by tieto riadky neboly uzrely svetlo sveta,
keby nie okolnosť, že Jubil. výbor v Medzilaborciach
požiadal p. Ireneja Chanáta, gr.-kat. kňaza v čerty
žnom o opísanie svojho perzekučného prípadu za bý
valej vlády. Vieme u nás dobre, že spomenutý bol za
starej vlády ozaj mučeníkom iskrenného národného
presvedčenia, za čo chovajú sa všetci dobrí Slovania
nášho okresu k nemu s veľkou úctou. Je však tento
ctihodný Tlročný kmeť tak skromný, že o sebe nikdy
nehovorí a tak širšia verejnosť nikdy by sa nedozve
dela, že i v tomto kraji boli trpitelia za našu svätú
slobodu.

Ale keď si pánovia už i jed utíšili, bol som ďalej
pod policajným dozorom. Onedlho potom hlásila žan
darmeria župnému úradu v Nov. Meste pod š., že u
mňa bol hosťom ruský duchovný i s druhou civil,
osobou, s ktorými som sa ja údajne dlho radil, župan
hneď osobne sa dostavil k biskupovi Valymu v Pre
šove žiadať, aby ma premiestil ďalej od hraníc. No,
rozvážny biskup žiadal vopred vysvetlenie odo mňa a
skončilo sa to. Miestni občania zamýšľali odpredať
čiastku lesa, kúpeného od nebohého Adolfa Dobrian
ského, o čom sa dozvedel istý haličský žid. Prišiel ku
mne v kaftane s istým znalcom vyzvedieť podmienky
predaju, žandári však videli v kupcovi ruského popa a
v znalcovi preoblečeného dôstojníka. Strach nenmav
ného Uhorska mal veľké oči. Ja som sa stal nebezpeč
ným a streženým rusofilom z dôvodov, že som vždy
stál za svojim národom. Moje deti do 8 rokov neznalý
len po rusky. Ja tiež som sa nikdy nebál rozprávať po
rusky a odoberal som množstvo ruských časopisov.
Stál som v priateľstve aj so súsednými ruskými
kňazmi z Galície.

No, čujme jeho záznamy, ktoré mal skutočne iba
pre seba a svoju rodinu.

Roku 1900. bolo shromaždenie tunajšieho ducho
venstva v Medzilaborciach, na ktorom bola ventilo
vaná otázka, akou rečou bude sostavená zápisnica.
Dáky čas boly protokoly vedené po maďarsky z tej
príčiny, poneváč bývalý archidiakon Ignác Stempiak,
prešovský kanonik, slabo čítal po rusky a prosil du
chovenstvo, aby do jeho smrti sostavovalo zápisnice
po maďarsky. Duchovenstvo zo zdvorilosti a hlavne
pre vysoký vek archidiakona súhlasilo. Ale po smrti
Stempiakovej tento dôvod zanikol a záležitosť bola
daná na pojednávanie.

K žiaľu všetkých dobrých synov nášho národa na
šli sa z 12 duchovných 4 zradcovia ruskosti, ktorí sa
borili za maďarčinu. No našich bola väčšina a tak
protokol bol sostavený po rusky. Jeden zo zradcov
oznámil však vec maďarským - vrchnostiam, ktoré
hneď začaly surovo prenasledovať ruských duchov
ných tohoto obvodu; ohovárali ich y novinách, meno-

Nastal rok 1914 a so vzplanutím svetovej vích
rice pre mňa vážne obavy. Tušil som, že svetová voj
na neobíde ma len tak ľahko a preto som nikdy ne
vychádzal z domu. Zaoberal som sa včelárstvom a
prekladom diel sekretára ministerstva vnútra dra
Oresta Sabova: „O Uhro-Rusoch” z maďarčiny do

ó, buďte žehnaní — ó, buďte žehnaní
nami i našimi detnými dielkami
za krv, jej vzácnosť rty nevyslovia
hoj hrdinovia,
tá krv sväz našich sŕdc na veky pečati,
ste hodní obdivu, hodní aj odplaty,
vám večným dlžníkom ten náš národ!

Z pamätí
kňaza-národovca.



rúk rozbesnených honvédov a husárov, ktorí potom
ukázali svoje hrdinstvo pri Premysli, kde porúbali
šabľami 42 ruských mužíkov a dievčat.

ruštiny. Chýbalo mi k dokončeniu prekladu už len
niekoľko riadkov, keď jedného dňa obkľúčilo moju
faru 19 žandárov a vojakov. Previedli u mňa revíziu
a zabrali so mnou i mapu Ruska, Galície, severový
chodného Uhorska, mapu železničných dráh v Rakú
sko-Uhorsku, niekoľko špeciálnych máp Zemplína a
Šariša, ktoré som dostal darom od príbuzného, vre
ckový „Potrebník” (cirk. kniha), vydaný v Moskve
a „čin osvjasčenia svjesčenikov” v starom rukopise,
žiaľ, že nevzali viac, lebo iba toto sa zachránilo z
mojej rozsiahlej knižnice. (Počas vojny všetko ostat
né zmizlo.) Pri prehliadke prihodil sa i zábavný prí
pad. Okrem spomenutých žandárov a vojakov bol i
jeden civilný detektív z Pešti. Keď tento našiel ne
meckú knihu, vydanú v Lipsku, ustálil, že i táto je
ruská a vydaná v Rusku. Ja na to: „Akoby nie, a ešte
k tomu zo samého strediska!”

Tak dostal som sa do väzenia kde — čo musím
priznať — s nami nakladali blahovoľne. Dovolili i ci
garetle fajčiť, i knihy a noviny čítať (prirodzene iba
maďarské!). V Košiciach žil som vo väznici spolu s
Alex. Petraševičom, gr.-k. farárom z Medzilaboriec a
Alex. Tholčányim, gr.-k. farárom z čabaloviec. Me
siace som ztrávil vo vyšetrujúcom väzení. Potom ma
pustili na slobodu. Po dvoch mesiacoch, po druhom
ústupe Rusov, ma opäť areštovali na oznámenie jed
nej židovskej ženy z čertyžného a vodili ma tu pešo,
tu povozom, v dáždi i blate do Rimanova v Galícii,
odtiaľ do Košíc a napokon do Pejča na hraniciach
Slavonie, kde som bol väznený s farármi i dôstojník
mi po 4 mesiace. Potom ma odviezli v sprievode jed
ného kapitána bez bodáku iba s revolverom do Micha
loviec pred poľný súd, ktorý ma oslobodil.

Pri predbežnom vyšetrovaní vyšetrujúci žandár
šky okresný strážmajster nijako nechcel pripustiť,
žeby moja materinská reč bola ruská a chcel mi vnú
tiť svoju maďarskú, ačkoľvek som mu vravel, že do
8. rokov som inej reči neznal a že by mi prichodilo
brechať. Na to ma zatknul. Na dvoch vozoch išlo so
mnou z čertyžného do Medzilaboriec šesť žandárov.
V Habure stretli sme borovského učiteľa. Strážmaj
ster soskočil s voza a dlho s ním rozprával osamote
ako s dobrým maďarským vlastencom. On to robil i
predtým. Neraz bol medzi svedkami proti mne v môj
neprospech.

Hlavnú úlohu hrali v mojom prípade okrem žan
dárov židia: Mojsej Leiter, Salomon Mendlovič, atď.
a učiteľ-maďaron Waschonyi z Habury. Všetci sa
starali dokázať žalobu, no darmo, lebo vojenský súd
ma oslobodil a sám vedúci vyšetrovania, major Vaj
nek, vyslovil podivenie v prítomnosti iných oficie
rov, že ako mohli prenasledovať kňazov pre ruský ja
zyk, keď to bolo rozriešené národnostným zákonom č,
44. z roku 1868. Gróf Apponyi týmto zákonom vždy
zaslepoval Európu ustavične sa naň odvolávajúc, ale
nikdy ani slovom sa nezmienil, že národnostný zákon
bol iba na papieri a že nebol uvedený vôbec do života,
ale opaóne, kto ho chcel využitkovať pre svoj rod, to
ho Maďari zúrivo prenasledovali. Po oslobodení ne
smel som prísť do čertyžného, žil som u svojho zaťa,
kňaza vo Vyslave. Staré pôsobište som zaujal až po
úplnom ústupe ruskej armády v roku 1915, kde som
dosiaľ.

Keď ma viezli, všetci známi v Medzilaborciach
sa odo mňa odvracali, iba dr. Klein, okr. lekár sa
nebál na môj pozdrav odpovedať. Dlho som nebol
sám. V nasledujúcej noci bol areštovaný notár Jozef
Farkaš. Odprevádzali nás potom spoločne pod bajo
netami až do Legine, odkiaľ jeho vzali do Nov. Mesta
pod š. a mňa do Košíc. V Legini prežili sme kritický
moment. Tam nás napadla massa, hrajúca na maďar
sko-patriotické strunky. V popredí tejto tlupy stál
istý r.-kat. kňaz. Vykrikovali na nás, že* zaslúžime ši
benicu, pľuvali na nás. V tom sa vyznamenával naj
viac spomenutý kňaz. Len vojsko, konajúce službu na
stanici pod velením Farkašovi známeho dôstojníka,
nás ochránilo pred kameňami a palicami rozzúrenej
tlupy, železničiari sa postarali, aby v Legini nás tak
prijali. Sprevádzajúci nás žandári podpichovali hon
védov, idúcich na frontu; „To je vlastizrádca”. Niet
sa čomu diviť, že ma honvédi na stanici v Košiciach
bezmála obesili. Len prednostovi stanice môžem
ďakovať, ktorý násilne zastavil jedného povozníka a
nechal ma odviezť do väzenia a takto ma vyslobodil z

Báťuško, Vy ste skončili vynútenú spoveď a mi
pripojujeme: Vieme, že Vaše utrpenie bolo drastic
kejšie a bolestnejšie, že aj Váše zásluhy boly väčšie
ako ste zo skromnosti opísali. My Vám vyprosujeme
hojného požehnania od Toho, ktorý súc najvýš spra
vodlivý, dal zvíťaziť historickej pravde. Ubezpečuje
me Vás nezmernou úctou všetkých slavianských duší
tu žijúcich a prajeme si z celého srdca, aby ste ešte
dlhé roky žili k našej radosti a prospechu svojho ná
roda.

Jubilejný výbor v Medzilaborciach.

Chlorid sodný (kuchynská soľ) do- s

dáva vode zreteľne slanú príchuť, \

keď je ho v 11 vody 450—600 mg. \

Nepríjemne horkú príchuť dáva p

vode chlorid horečnatý, keď je v 1 r

1 vody vyše 100 mg. Množstvo \

menšie, ako 60 mg, nemá už na 1í

chuť vplyvu. Menej účinkujú na b

chuť vody sírany. Voda vykazuje n

zreteľnú príchuť po sádre (sírane d

vápenatom) len vtedy, keď ho ob- i

sahuje v 1 litre asi 250—500 mg. p

Malý vplyv na chuť vody majú du- b

sičňany. Ich slaná príchuť nedá sa v

vo vode ani dobre vybadať. Veľké j
množstvo dusičnanov obsahujú \
studničné vody v husto obývaných b

Ina pr. m veľkbmfci

stách), a toto má svoj pôvod vo
veľmi znečistených vrstvách po
vrchových, z ktorých dusičnany*
presakujúce vodou, boly vyplave
né. Voda z takých studní obsahuje
v 1 litre 200, 500, ba i 1000 mg
kysličníku dusičného (a okrem to
ho i veľké množstvo chloridov) a
má následkom toho nápadnú chla
divú príchuť, ktorú si obyvatelia
i pochvaľujú, nevediac však, že
pijú vodu velice znečistenú a s
hľadiska hygienického obyčajné
veľmi závadnú. Naproti týmto prí
jemnej a osviežujúcej chuti dodá
va pitnej vode rozpustený voľný

fe V-ÄSBSS, :y

CM' pitnej vedy.
Každá dobrá pitná voda má sa

vyznamenávať výbornou chuťou a
musí byť prostá akejkoľvek cudzej
a nepríjemnej príchuti. Dobrú chuť
má voda len vtfedy, keď je prime
rane tvrdá (15—20 nem. stupňov),
alebq keď obsahuje dostatočné
množstvo minerálnych solí. Voda
mäkká má prázdnu a mdlú chuť,
ktorá je nepríjemná najviac ľu
ďom, ktorí sú navyknutí na pro
stredné tvrdú vodu, úplnej chuti,
čo sa týka solí, ktoré môže spodná
voda obsahovať a nimi určitú
chuť nadobúdať, tu sa poznalo, že
chloridy účinkujú na chuť najviac.



— Desiate výročie nášho oslobo
denia bolo na Slovensku a vôbec y
celej republike velice nadšene, veľ
kolepé a jednotne oslávená Košice
už od štvrtku žily v sviatočnej ná
lade. V sobotu a v nedeľu vyvrcho
11,1y slávnosti do nebývalých roz
merov. Mesto sa topilo v mori sve
tiel a v záplave zástav. Výklady
obchodov, ba i obloky na domoch
fooly vyzdobené nacionálnymi far
bami a podobizňami našich oslobo
diteľov. Košice žiariiy v tie krásne
jasenné noce sťa jedna obrovská
lampa. Prenikavé svetlá reflekto
rov z veže dómu sťa by boly hlá
ealy široko-ďaleko do okolia našu
radosť a nadšenie. Veselo, radost
ne bolo v Košiciach: ulice sa vini
ly ani more sprievodmi, zástnpa
mi. Hudba, spev — radostné vý
kriky. Á všade trepocú sa zástavy
a zástavky, zaváňajú guirlandy če
činy. Všade oslepujúce svetlá poč
núc od veľkých elektrických reflek
torov, vencov žiaroviek, plynových
kosierov a hvezdíc, štátnych zna
kov a letopočtov až po tie najmen
šie lampionky a sviečočky. Radosť,
nadšenie bolo všeobecné, vybúchlo
odrazu, jednotne, dobrovoľne. A
nad tým morom ľudských tiel, sve
tiel a zástav usmieval sa mesiačik
ani obrovský lampión. I nebo nám
prialo. Počasie mali sme ani v
lete,..

V minulých dňoch preletela vzducholoď
„Graf Zeppelin” z Nemecka do Ameriky,
kde bola nadšene uvítaná. Na našom
obrázku vidíme dr. H. E c k e n e r a,
tvorcu vzducholodi, ktorý viedol vzducho
loď na ceste cez Atlantický oceán.

Po ceste vzduchom, ktorá trvala 111
hodín, pristál „Graf Zeppelin’’ u cieľa
svojej cesty na letišti v Lakehurste v
Spojených štátoch severoamerických dňa
15. októbra o 5.30 hodine odpoludňajšej
podľa stredoeurópskeho času.

Uvítanie, ktorého sa staviteľovi a vod
covi vzducholodi „Graf Zeppelin” inžinie
rovi dr. Eckemerovi dostalo, nedá sa ani
opísať. Bolo aj na americké pomery veľ
kolepé. Státisíce ľudí vítalo dra Eckene
ra nielen vo Washingtone, nad ktorým
chvíľku križoval, ale tiež aj v New Yor
ku a v Lakehurste. Zástupcovia úradov,
vojska a mnohých korporácií, ako aj di
plomati očakávali dra Eckenera pri
obrovskom hangári, v ktorom kotví „Los
Angelos” sesterská vzducholoď „Grafa
Zeppelina”, odovrdaná Nemeckom pred
dvoma rokmi Spojeným štátom severo-

americkým. Prezident Hindenburg a čle
robiť ohromné okľuky pre búrlivú po
veírncsť nad Atlantikom,
novia ríšskej nemeckej vlády poslali dr.
Ľckeueroyi blahoprajné telegramy ku
druhému šťastnému preleteniu Atlanti
ku. Nadšenie v celej Amerike nemalo
hraníc a dr. Eckcner je dnes najpopulár
nejšou osobnosťou v Novom svete. Novi
ny usooriadaly vo všetkých mestách
zvláštne vydania. Dr. Eckener vyhlásil,
že by bo! priletel do Ameriky za 72 ho
dín, keby nebol musel „Graf Zeppelin”

Dnes už je podaný dôkaz, že vzducho
lode typu „Graf Zeppelin” sú jediným
možným doprav, prostriedkom vzduchom
medzi Amerikou a Európan. V kabínach
vzducholodi „Graf Zeppelin” bolo 80 osôb.
Každý jednotlivý účastník tejto cesty
vzduchom je plný obdivu nad prežitými
dojmami. Nikto nepocítil najmenšej oba
vy a „Graf Zeppelin” vykonal každý po
hyb podľa pokynov jeho vodcu dra Ecke
nera. Okolo mesta Lakehurslu stálo vyše
20.000 automobilov, ktoré priviezly divá
kov zo všetkých kútov Spojených štátov.

— Dar Žiliny svojmu pluku. Me
sto Žilina odovzdala v nedeľu 21.
októbra v rámci vojenských jubi
lejných osláv 41. pešiemu pluku
novú plukovú zástavu. Slávnosti
trvalý dva dni, Dosavádna pluková
zástava, darovaná pražskými žena
mi v roku 1919, bude uložená v
Pamätníku odboja.

— Aký plat má nový albánsky
kráľ. ústavodarné albánske národ
né shromaždenie práve odhlasova
lo, že albánsky kráľ bude ročne do
stávať pol milióna zlatých frankov.
Kráľovna-matka a každý kráľov
ský princ dostane ročnú apanáž vo
výške 100.000 zlatých frankov.
Keďže na albánske pomery sú to
naozaj vysoké sumy, je zaujímavé,
ako sa na toto rozhodnutie budú
dívať albánski horali, najmä sever
né nepokojné kmeny.

— Smrť. V Petrovci 19. októbra
umrela pani Adela Dobšinská, ro
dená Medvecká, vdova po spisova
teľovi a sberateľovi ľudových po
vestí slovenských Pavlovi Dobšin
skom. V zosnulej spisovateľ Ján
čaják ztratil svoju matku. Telesné
pozostatky nebohej boly pochované
20. okt. v Petrovci za veľkej účasti
tamojšieho obyvateľstva, žila 84
rokov.

— Odhalenie pamätnej tabule
R. Uramovi-Podtatranskému v Ko-
šiciach, V rámci jubilejných sláv
ností odhalili dňa 28. októbra v
Košiciach pamätnú tabuľu spiso
vateľovi a národnému buditeľovi
Ŕ. Uramovi-Podtatranskému na
dome, v ktorom žil posledné roky
svojho života.

— Slávnosť odhalenia pamätnej
tabule Pavla Dobšinského v Slavo
šovciach bola v nedeľu, dňa 21.
októbra za impozantnej účasti mie
stneho i okolitého obecenstva.

— Odhalenie pomníka dr. Jozefa
Miloslava Hurbana v Novom Meste
nad Váhom. V Novom Meste nad

Maďarské detinsívo. „Sväz
druhov z júna 1919” rozhodol sa
darovať lordovi Rothermer-eovi tri
jutrá pozemku pri Blatenskom ja
zere, aby si lord mohol odpočinúť
na vlastnej pôde, keď príde do
Maďarska.

Váhom odhalený bol v nedeľu, dňa
22. októbra 1928 pomník dr. J. M.
Hurbana, dielo akad. sochára J. Po
spíšila. Pomník bol postavený pečli
vosťou miestneho odboru Matice
Slovenskej, z výnosu národnej
sbierky, nákladom asi Kčs 22.000,
v mestskom parku, pomenovanom
na „park Hurbanov”. Na travertí
novom okrúhlom stĺpe je mramo
rové poprsie, ovenčené vavríno
vým vencom. Do štvorcového pod
stavca vložená je zem z javiska
heroických bojov Hurbanových z r.
1848 zo Starej Turej-Poradia. Aby
bolo naznačené, že Hurban bol prvý
v rade našich bojovníkov za slobo
du, vložená je do pomníka aj zem
od Zborová, Vousiers a z Dosa Alta.

— Započítanie vojenskej služby
učiteľov. Podľa vyhlásenia mini
stra školstva bude sa zaoberať
medziministerská komisia otázkou,
či má byť učiteľstvu započítaná
vojenská služba do služobnej doby,
a hneď potom bude vypracovaná
príslušná zákonná osnova.

— Proti nedostatku krmiva pre
dobytok. Senátori agrárnej strany
sa obrátili na vládu so žiadosťou,
aby vzhľadom na nedostatok krmi
va pre dobytok boly povolené sľavy
pri dovoze krmiva z cudziny.

— Vysťahovalectvo. V druhom
štvrťroku 1928 boly vydané pasy
pre vysťahovalcov, a to: 3653 oso
bám zo Slovenska, 460 z Podkar.
Rusi, 427 z Moravy, 180 z Čiech a
47 zo Sliezska. •

— Martin Rázus 40ročný, Slo
venský básnik Martin Rázus dovŕ
šil 18. októbra 40 rokov svojho ži
vota.

DROBNÍČKY



pochádza- kúli* kiásncj, nežnej pleti ?

Pcniívaním

(od íirroy Bergmann & spol., Déčín.)

Kaidý pokus ťo dokazuje.

— Slovák medzi obeťami poŕíč
skej stavebnej katastrofy. V jed
nej z posledne vytiahnutej mŕtvo
ly zo zrúcanín novostavby na Po
ŕíčí bol zistený 25ročný robotník
Juraj Tučník z Krosnej (okr. Po
važská Bystrica). Táto strašná
stavebná katasrófa vyžiadala si za
obeť 46 ľudských životov.

— Najstarší hasič na Slovensku.
V Trnave bol 14. októbra dekoro
vaný zlatým služobným krížom
najstarší hasič na Slovensku Fr,
Zoder st., ktorý je hasičom od roku
1870.

— Smrť. Dňa 12. októbra zo
mrela v Ružomberku vdova Anna
Jančeková v 81. roku svojho živo
ta. V nebohej oplakávajú synovia
Andrej Janček, staviteľ v Ružom
berku, Ján Janček, bývalý posla
nec, starosta mesta Ružomberka a
dcéra Irena Kučová svoju matku. dou, v ktorej je rozpustená sóda,

* DOMÁCNOSŤ % potom naplnia sa vodou, v ktorej
HOSPODÁRSTVO •*e s0^ní”

1 kyselina a nechá sa v nich— Letecké nešťastie. Dňa 20.
októbra o pol druhej hodine odpo
ludnia zrútilo sa lietadlo typu „A
11-2” voj. letky čís. 6 z Vajnor,
medzi Sv. Jurom a Grinavou, asi
600 merov východne železničnejtrate. Lietadlo štartovalo o pol 12.
hodine k výškovému letu. Vo veľ
kej výške pri normálnom lete utr
hlo sa naraz pravé horné krýdlo,
následkom čoho sa lietadlo zrútilo
s veľkej výšky. Posádka, slobod
ník-pilot Miloš Navrátil a slobodník
pozorovateľ Julius Lazník boli oka
mžite mŕtvi. Utrhnuté krýdlo bolo
nájdené asi 5 kilometrov od mie
sta, kde sa lietadlo zrútilo.

za dva dni stáť, načo sa zase vy
pláchnu.

**Dochovávanie ovocných stro-j kvetáka (kar
mov. Mnohoročná zkúsenosť doka.- fiol). Veľké, čisté ruže kvetáku
žuje, že v záhradách z jadra do- : rozober na menšie ružice a nechaj
chovávané stromčeky, keď ich pre- i dlho vo vode močiť, pri Čom treba
sadíme, z počiatku síce dobre sa

j
vodu niekoľkokrát’ meniť. Potom

daria a aj úrodu donášajú, ich vyber a daj do vriacej slanej
ale dlho nežijú, lebo dosť skoro za-

j vody, v ktorej je trošku citrónovej
čnú chorľavieť a pri všetkej opa- : šťavy a pri menšom vare nechaj
tere zakrpatejú a vyhynú a tak: majú chvíľku povariť. Nato ich
zase musíme ich inými nahradiť.

1 vlož na Sito, polej studenou vodou
Týmto spôsobom však nedociellme

: a necha j odkvapkať, naplň do níz
nikdy veľké stromy a bohatú úro- kých sklcníc so širokým otvorom,
du. Oproti tomu však sa dokázalo, nalej na ne varenú, trochu solenú,
že divé stromky, keď ich do za- \ studenú vodu. sklenice zatvor a daj
hrád presadíme a zušľachtíme, veľ-

j
sterilizovať pri veľkom vrení %

mi bujno rastú, dlho žijú a bohaté hodiny. Nechaj ich vo vode až do
rodia. vychladnutia, potom sklenice vyber

•Pétrolej k ochrane dreva. Pet- a
'
u: '" hladnej miestnosti,

rolej je najlepší prostriedok, aby _
sme drevené náradie, menovite , , T . .. .

vonku stoiaro nredme+v nírn bo “ žemľovka. Nakrájaj na
VOnKU Stojace predmety, ako ho- lát] žeraľu. v troche mlieka rozmie
spodarsky nad, pred hnilobou ale- gaj 2 vajcia s cukrom a polej tým
bo pukaním uchránili. Predmet žemle. Nakrájaj tiež na plátky olúpané
musí byť celkom suchý a keď ho iablka - Kastról vymasť dobre maslom,
viackrát’ nptmímom nn+remo rmí vysyP žemľou a daj na dno vrstvu maviactcrai petrolejom naireme, nuz 5ených že!mielí na ne daj- vrstvu krája
docielime, co chceme. Dvere, obloč- ných jabĺk, posyp cukrom so škoricou
nice, lavice vonku môžeme najprv a hrozienkami, pokrop roztopeným ma

petrolejom natrieť a len potom ole- slom a tak striedavé to opakuj, až j«
CovKon kastról plný. Hornú vrstvu tvona zeml(%

’ tieto polej zbylým rozmiešaným mlie«
íííi,„ __ v. ,. , . , , , kom, omasť maslom a nechaj pomalýAko sa čistia

plesmye sudy. Upečenú posyp hodne .cukrom st
Plesmve sudy,vymyjú sa dobre vo- škoricou.

— 108 ročná žena zomrela v Ja
seni, okres Brezno. Menovala sa
Anna Bučková a v poslednom Čase
žila vo veľmi mizernom položení, no
predsa dožila sa veku, ktorý dnes
je už zriedkavý.

V tehotenstve treba 5 lyžicami „šA
RATICE” na lačný žalúdok a pred spa
ním pečovať o riadne vyprázdnenie a
zamedziť tak vzniku mestok (haemorr
hoidov), zápalu ľadvín a iných chorôb.
Taktiež v šestinedeliach pôsobí šaratica
priaznivé na celkový stav. 1706

Vrecoká batéria „DEFA-TELEKTRA”
'dáva vždy jasné a pohodlné svetlo. 1604

krému a pstírs z laSiovéiio mlieka
s kométa

Mar

Prel desiatimi rokmi skončila sa svetová vojna a ľudstvo oslávilo práve & ň,
keď prestalo vraždenie a bol uzavretý mier. V tejto chvíľke významného
jubilea spomíname. Ti, ktorí sa zdravi vrátili z fronty, spomínajú na prežitá
hrúzy, tí, ktorí stratili zdravie, s horkosťou v duši spomínajú na vojnu, ktorá
zničila ich šťastie a zdravie. Spomína obyvateľstvo krajov, ktorými šla vojna
a ničila majetky a životy. Ako to vyzeralo vo válečivonn pásme vo východnej
Haliči, ukazuje obrázok, zachytený v dedine Monastý rok-Brodský, keď po ústu
pe Rusov za Ikvu obyvateľstvo vrátilo sa do svojich domov. Zo stavania zostrJy
iba trosky, na ktorých si rodina pripravuje chudobnú večeru, aby polom okolo
uhasíňajúc&ho ohňa uložili sa k nočnému spánku. Tak zniiziy celé dediny s po
vrchu zeme a pamiatkou na ne sú iba obrázky, zachytané vojakom, ktorý mal
náhodou fotografický aparát a chcel si zachovať spomienku na najhroznejšiu

dobu svojho života.



le vytesaných, kde ani granát ne
mal veľkého účinku.

Asi pol hodiny trvala paľba. Ža
tým ozvaly sa hrozivé výkriky:
vNemce horia!”

A opravdu, granát udrel do skla
dišťa streliva. To sa zapálilo a vy
buchlo tak hroznou ranou, že sa ľu
dia nazdali, že nastal súdny deň.

Samozrejmé, že ohnivé jazyky
hneď začaly oblizovať susedné bu
dovy.

Z toho vznikol potom veľký po
žiar a zhorelo asi 20 domov.

O chvíľu však prestaly delá svo
ju činnosť. Ozval sa hrkot, hukot
vozov. Maďari začali ustupovať.
Avšak cestou brali, čo zachytili;
statok, ovocie. Celú úrodu v doline
i na poliach znivočili. Protiviť sa
však nemohol nikto, poneváč bo
dák mu bol- už na hrudi opretý. A
či to nie je tá najväčšia ohavnosť,
tá najväčšia surovosť a barbar
stvo?! Veď keď si človek pomyslí
na to, zhrozí sa nad tým. A práve
preto ani ja nemôžem to zamlčať
pred verejnosťou. Nech vie verej
nosť aj o nás, že i Domaničania,
súc v tom malebnom údolí štiavni
čky ukrytí, mnoho trpeli i cez pre
vrat, i vtedy, keď maďarizácia u
nás zvlášť v školách zapúšťala
hlboké korene. Vtedy, ačkoľvek
sme mali učiteľku zasekerenú Ma

ďarku, ktorá neustále kričala:
„Nem szabad magyarul beszélni!”
'predsa ostala u nás iskra sloven
'akosti, ktorá za tých desať rokov

j
trvania republiky vzplanula v jeden
požiar veľkej rodolásky..,

Nové jubilejné poštové známky boly dané do obehu 22. októbra. Známky prinášajú
obrázky význačných krajinných krás, alebo významných budov v našom štáte.
Známka v hodnote 3 Kčs opatrená je portrétom pána prezidenta. Prinášame

vyobrazenie známok prvej šerie.

My, chlapci, ako to bolo vtedy
obyčajou, Hrali sme sa za zu
kami na vyrážanú. Hra bola spre
vádzaná pokrikmi jednej alebo
druhej stránky. Odrazu však naša
radosť zmenila sa na žalosť.

Plodinová burza v Bratislave.
30. októbra.

Tendencia: Ačkoľvek sú zámorské zá
znamy vyššie, mlynské obilie a všetko
ostatné zbožie kľudné. Jačmeň výber
180—185 Kčs. jačmeň krmný a priemy
selný 153—155 Kčs, kukurica la piata
Terst 154—155 Kčs, z lodi Bratislava
tranzit 164—165, zemiaky jedlé, žlté a
ružové 50—54 Kčs. zemiaky biele 43—
47 Kčs, slad plzenského typu 270—280

/ Kčs, otruby tuzemské 123—124 Kčs,
krmná múka 155—156 Kčs.

S blízkeho brala, čo bolo nad de
dinou sťa mohutná hradba, sa za
blyslo, zarachotily pušky, zakašľa
ly delá. My však sme nebrali toto
na žart: Vzali sme nohy na plecia
a utekali domov.

Hodnota cudzích valút: Každý udivene hľadel na tento
výjav.1 americký dolár . . 33.75 Kčs

100 nemeckých mariek . 804.25 Kčs
100 maďarských pengó’ . 588.20 Kčs
100 juhoslov. dinárov . . 50.25 /z ives
100 rumunských lei . . 20.38 Kčs
100 italských lír .... 176.78'/2 Kčs
100 francúzskych frankov 131.85 Kčs
100 poľských zlotých . . 378.34 Kčs
100 rakúskych šilingov . 474.62’é Kčs

Dolinou uháňalo auto i dva vozy
s českoslov. dôstojníkmi. Nuž, páni
Maďari boli lační na nepriateľskú
krv, vrhli sa preto na ňu, ani vy
hladovaní vlci. No, auto i vozy za
ujali len prázdne, poneváč dôstoj
níkom sa podarilo utiecť.

Za malú chvíľku celá dedina bola
preplnená maďarským boľševi
ckým vojskom.

H. Sitniansky.

Hodnota Kčs v Curychu:
100 Kčs stojí 15.40 švajc. frankov.

Nastal krik, hluk.
Naša slovenčina sa zatopila v

maďarskom mondokovaní.
Keď sa trochu zamyslím a zač

nem uvažovať nad neďalekou mi
nulosťou a prítomnou dobou, mu
sím vziať do ruky pero a oznámiť i

verejnosti tie barbarské spôsoby
Maďarov, keď r. 1919 naše údolie i
obec plienili a pustošili.

Aké ohyzdné slová bolo počuť, s
akou istotou rozprávali, j ako keby
už celý svet boli podmanili.

Na otázku, že kam idú, odpove
dali; „Mink megyiink Prágába Je
zuskát megnézni”. Ich slová sa
však neuskutočnily, poneváč na
druhý deň sa stretli s našimi legio
nármi na blízkom „Devici”.

Nastala prudká paľba: granáty
syčaly, guľky pískaly svoju nemilú
pieseň: „Ľudia boží, vypratajte sa
z domov, lebo sa hneď na prach a

Naša obec leží v malebnom údolí
rieky štiavničky, sprevádzanej re
ťazím hôr, v popredí ktorých stojí
nebotyčné Sitno.

Bolo krásne nedeľňajšie odpolud
nie. Ľud, ktorý bol práve opustil
ohrám boží, sedel na preddomi, na
podstenáck, kde viedol žiyý rozho-

popol obrátite!”
A skutočne, ľud sa vysťahoval z

domov so všetkým do pivníc, y bra-vor.

Maďarskí M'ševici n nás.

.— Každú sekundu zomre jeden
človek. Vypočítal to istý americký
štatistik. Na zemi býva jedna mi
liarda ľudí. A ľudia dosiahnu prie
merne 33 rokov. Následkom toho
by miliarda ľudstva musela vy
mrieť každý 33 rok. Minúta má 60
sekúnd, hodina 3,600, deň 86,400 a
rok 31,536.000 sekúnd. Pcneváč
31,536,000 sekúnd je jeden rolí, do
roka zomre práve toľko ľudí, a tak
musí na svete každú jednu sekun
du umrieť jeden človek.

— Hlad v Rusku. V Moskve sa
situácia stále zhoršuje a nedosta
tok potravín dennej spotreby ra
stie. Fronty na chlieb, mlieko a
maslo sa so dňa na deň zväčšujú
a jakosť chleba je veľmi zlá. Ostat
né potraviny eú falšované, takže
vznikajú rôzne choroby. Nálada yo
frontách je vraj stále bojovnejšia.
Tak rozpráva svedok, ktorý sa vrá
til z Moskvy do Rigy.



deliť 4 prasatá na troje, ale aby Slúčenka,
V. K.

Istý pán sa spytoval cigána,
akým spôsobom by bolo možno roz-

Dobrý počtár.

mm, deliť 4 prasatá na troje, ale aby Slúčenka,
CO NOVÉHO? mal každý jednaký počet. Sľúbil v. K.

i L, mu dobrú odmenu za to. — Cigán: K predložke keď pridáme
r)ňn >6 októbra nredvečerom »Proším » Pan«» nech mi Prisľúbia, čiastku svojej hlavy,Una 4b. OKtobia predvečerom g budú spokojný s moj}m deie- volakde vždy nanesie

srazil sa v stanici Pardubice yycha- ním„ pán odpovedal, že áno. Nato P™* neky tu dravý,
dzajuci osobný v ak s prázdnou cigán zagne deliť: „Mladý pán a PonisnVrébusSMTÄ t?ŕVtlTPi1
ŽS/SSw

1 * **.
°SÔb Utl

'

Pe'°
1>,

'asa ’ t0 •* «* W! a d« praáče í gg* orfotaotras nervov. a j edon cigán to sú tiež tri!" 3. miera
x

*
-- 4. nerast

český básnik Otakar Brezina, t rnorn a fríTD A 1234:
íctorý dostal veľkú Štátnu cenu Eli EKLAI U RA šľachtic — lebo divadelný kus.
100.000 Kčs, venoval túto „Sväto
boru" na fond v prospech vdov, = „BUDITELIA V ŽUPE BRATÍ- Styorcovka.
sirôt, matiek a príbuzných po Če- SLAVSKEJ”. Jubilejná publikácia Bra- Ján Rybár,
akých spisovateľoch.

‘

k » októbru M Na- A A A A A je na dome
písal dr. Ľ. Kuhn. Straň 243. Cena 30 Kos. A B B K K býva na ceste

n „ • , • Vydal župný vfýbor v Bratislave. L L L N O úbožiak z biblie
Una 47. Októbra bol slávnostne = „Výtvarné snahy”. Umelecký me- O O O O R kosí sa na lukách

položený základný kameň k Sociál- sačník venovaný práci a výtvarnej vý- R T T V Z moh. písmo sväté,
nemu domu v Košiciach. ch?v

ý. Vychádzajú každý mesiac okrem
prazdm, Adnumstracia: Praha í., Kozí Hadankarsky turnaj.

Dňa 24. októbra spadlo v Pre-
ul

= Vl^stenootTz^oudy”
0

román z ča- císl?m ko
!;
áí, hádankársky

iwe vojenské lietadlo na dom. Lie- soy českého pretateri* začne práve vy- rSfee spX z čfs 4L aTl^zS
Plb{ deSÍat' u“íVÄvŕo ľv dm- - horeuvedenú adresu do 16, novem

mk Ancuasko zahynul, žiné dobrodruha krále”. Román J. J.j
brat, V

.
‘ Stankovského uvádza nás do prostredia j _—p

—|ľ . ——
_ ,

V okolí Korinthu V Grécku bolo českýclv vlastencov, ktorí umiernil si di-i „
V minulých dňoch opäť zeraetra- Yadl?m prebúdzať ľud k národnému ve- ? U U ť i O Y
r* mri i n MT-.nl! n -* - - - ', domiu a ktorých strediskom bola dívaserue. Mnoho domov sa zrútilo, divadelná budova, zvaná „Bouda” na bý-
Uuciia táborili v poli. valom konskom trhu, terajšom Václav- ZLATÉ MORAVCE.

skom námestí v Prahe. Sošity po 2 Kčs.
V Zahlenbereii v Nemecku Ha Im Na predaj u všetkých kníhkupcov i u na- V nedeľu 14. októbra Hasičská jedno

v kladateľa F. Topiča v Prahe L, Národná ta okresu zlatomoraveckého usporiadala
y týchto clnocri občana trieda 11, f

V rámci jubilejných sviatkov svoje I. okr.
J. Ghaumanna život šestnástemu = Jozef J. Staukovský; „Maximilián cvičenie. Slávnosť bola zahájená tunaj
dieťaťu. Z týchto šestnástich die- Rumpál, prachatický primátor.” Pútavý Ším okresným náčelníkom N. Ondrejko
tok Žive Pätnásť román z doby, keď cudzia soldateska vy- vičom, ktorý ako okresný náčelník a ako

J strájala na českom vidieku, pustošiac okresný veliteľ hasičstva, krátkou rečou't
r>ňa or . . • , mestá i kraje, veľmi výstižne a pútavé uvítal zástupcu Krajinskej hasičskej jedtma 4b, Októbra O pol tietej ho- opísaný je tu osud starodávneho mesta noty na Slovensku a prítomné hasičské

aule V noci na stanici Recea V Ru- Prachutíc. Strán 248. cena Kčs 12.—, sbory z okolia. Potom rečnil zástupca
munisku, neďaleko našich hraníc viaž. Kčs 17.—. Na predaj u všetkých i Krajinskej hasičskej jednoty, ktorého reč
došlo ku katastrofálne!' srážké kníhkupcov i u nakladateľa F. Topiča,j neobyčajne upútala pozornosť posluchá
dvoeh rv/vbKL™, tľU, T.V Pralia L, Národná trieda 11. j

cov. Prehovoril o povode hasičstva a ouvoch rýchlikov. Rýchlik Buka- . •. . ; jeho význame. Mnohými príkladmi porest—Paríž narazil na rýchlik, idú- T r ' . ukázal na dôležitosť hasičstva. Poukázal
ci zo Sibína. Srážka bola zavinená H A D A N K I “í®111"1 ľudý dľa k^ľ
nesprávnym Dostavením wtýtoV has

!
cl ™ na Pa.radu- aby sa mohh

f/r,u;íA nli o. V. vo svojich uniformách ukazovať. Statny
7 ,

e wlo ol OSOP a o0 rane- Vedie Vlado Kulčický, úradník mi hymnami bola slávnosť ukončená a
ných. tabakovej režie, Hodonín. Na túto adresu hasičské sbory odišly na tunajšie footbal

. ___ zasielajte dopisy, hádanok sa týkajúce lové, ihrisko, kde bolo poobede cvičenie
» Tln j-, T-itr í ""

i
"im.

i
m i. (Hádanky vychodia každých štmást dní.) so striekačkami. Cvičenie hasičských sbo-

V EoEE GHVIľ K A 1W vz^udd0 veľký obdiv ako u prítom-
Presmyčka. (Národný hrdina.) \ého zástupcu Krajinskej jednoty, tak u—-— v

1 obecenstva, ktoré sa dostavilo napriek
Medzi filmovými herr.o.m.i. Vlado Kulcicky. nepriaznivému počasiu vo veľkom počte.

y,, ,. ,,,
'

i
n— Večer zlatomoravecká Dobrovoľná hasičunauie Lrhapiin navštívil S Ha- I M j ská jednota usporiadala pod protektorá

l’Oldom Lloydom kino, V ktorom j
*

f p- okresného náčelníka v miestno
iirali práve veselohru v hlavnei stiach tunajšieho „Orla” tanečnú zábavu.
úlohe s Haroldom Lloydom Niet Číselka. čitateľov „Slov. Ľudu” pozdravuje:
divu, že Harold Lloyd bol po pred- „Slávik”. D- Wohlstein, študent,
stavení náramne zvedavý na 1 2 3 4 barák z dreva tu je,
čhaplinovu mienku o jeho fOme. 4 2 3 1 brusiťí potrebuje. MYJAVA-SVINÄRKY.
'Ale Chaplin nepovedal ani slova Pred niekoľkými týždňami som obo-

Avšak keď išli vedľa rfnditoVa Presmyčka. známil ct. čitateľov „Slovenského Ľudu”
kina, obrátil sa Chaplin k nemu a '’Ixo,, • \a

l
'
míinoZý™ študentskej mlá

povedal celkom hlasno• pľ ľ, PreSmyknutá čiastka stromu, 1
dezc na Myjave, ktorý navštívil 16. se

mi näľ „tľ,’ hlaS1
Í6 •

V
P°Vedzte strašný vietor, verme tomu. ptembra t r. myjavské kopamce Svinar

»m, pan riaditeľ, prečo vlastne ne- ky- Tento kopameny ľud nemá priloži
liráte af veselohry’” x, .« T . , , , v tosť navštevovať mestské prednášky,Piesmyčka. (Narwdny hrdina.) oslavy, divadlá atď., preto je žiadúcne.

Dobrý nor,ŕ,ár Juraj šnajdr. aby všetky tieto dedinky boly navštevo-
T

' — m-.-™—m .. - vane ľuďmi, ktorí by aspoň čiastočne na-
Istý pan sa spytoval cig'ána, . . teším i kradd‘ zameškanú kultúrnu činnosť, aby

akým spôsobom by bolo možno roz- ŕ “ TESIlfa | ho pozdvihli duševne, čoho mu veľmi tre
—— * ba. Náš kopaničný ľud. to je ten oprav-



121. Tu teda sedeli vysoko a v suchu, ale 122. čo sa potom stalo, dá sa ľahko pred- 123. „Buuum!” Strašný výbuch zatria-
staviť. „Pegas” akosi rástol, tučnel a
tučnel. Pán Haluška a chlapci boli dví
haní výšej a výšej. Hrúza I „Tatko,”
hovoril Janko v strachu, „či sa hnevá,
že sme mu nič nedali?” „To nie, synku,”
odpovedal pán Haluška, „ale ja my
slím ...” Nemohol však dohovoriť •..

bez mlieka. Mali vo svojom guľači ešte sol celým okolím. Na vzdialenosť pol ho

diny padaly hrušky so stromov. Dosky,
late, handry a všetko, čo patrilo k „Pc
gasu” lietalo vo vzduchu. Pán Haluška a

chlapci boli vyhodení ako tenisové lopty.

trošku studenej kávy, s ktorou sa teda
museli uspokojiť. Len niečoho si pán Ha
luška nevšimol: „Pegas” ležal svojím
bruchom na komíne. No a ako azda viete>
plyn sa v teple rozťahuje... a sedliacka

robila práve v šporáku oheň ...

dlho nebude trvať, poneváč ked' ‘sa mlat
ky skončia, všetci prídu do miest, kde
skoro celú zimu budú. bez práce. _ My y
tomto meste nemáme ešte žiadnej orga
nizácie. No. ešte nebolo ani ako založiť,
poneváč naši Slováci sa sem nasťahovali
len v posledných troch rokoch. Naši bra
tia Juhoslovania, Poliaci, Ukrajinci a Ru
si majú už dávno svoje organizácie, roz
ličné spolky, školy, kostoly atď. No, oni
sa sem dosťahovali ešte pred_ vojnou.
Aj „naši švagrovia” Maďari si minulú
nedeľu založili maďarský podporný spo
lok. Vábili aj našich Slovákov do ich or
ganizácie, ale im ani jeden nesadol na
lep. Naši Slováci sú verní svojmu rodu,
všetci čakáme, že nám prídu od Sloven
skej Ligy v Amerike založiť spolok.
(Tak sme to počuli). Každý náš človek
vie, že patrí len. do slovenskej orgaiuzá
cie. — Neskoršie napíšem o pomeroch v
Kanade. Informujem tých, ktorí ešte po
mýšľajú k vysťahovaniu sa do Kanady,
menovite sem, do západných provincií.
O východných provinciách už jeden ciba.-
teľ z Montrealu písal. A dobre hovorí, že
kto neverí, nech príde pozrieť, ale nech
potom nebanuje. Keď náš človek sem
príde, veľmi dobre začne šporovať; ke

by naši ľudia tak doma robili, lepšie by
sa mali ako v Kanade.

Pozdravujem všetkých čitateľov a zná
mych. #

dový slovenský ľud, ten zachoval tú slo
venskosť, málo je takých miest na Slo
vensku, aby si zachovali reč, zvyky, kro
je a vôbec všetko, ako na Myjave a jej
kopaniciach.

Krmanov kruh má stále na mysli prá
cu veľkého Slováka, biskupa Daniela
Krmana, a v tom povedomí ju aj šľachet
né koná, je to jediný spolok na Myjave,
ktorfý takýmto spôsobom účinkuje. Teraz
novozvolený predseda, predtým podpred
seda kruhu br. Alexander S. Pakan, hor
livé pracuje v týchto smeroch, s jeho me
nom sa stretáme v mnohých časopisoch,
spolkoch, a môžem smele povedať, že bu
de ako pracovník medzi prvými, tak po
dobne i Janko Belanský.

Vo Svinárkach privítal nás p. učiteľ
Ján Zeman i s 3 učiteľkami Škrinárovou,
Majtanovou a svojou dcérou, tiež učiteľ
kou. Škola bola plná, čo bolo i p. uč. Ze
manovi prekvapením: po srdečnom pri
vítaní hostí odovzdal slovo hr. Alexan
drovi S. Pakanovi, ktorý oboznámil Pud,
s akým významom prišli v túto dobu, že
tieto prednášky sú venované k 10. výro
čiu trvania ČSR. a ešte raz v mene kru
hu privítal hosťov, po čom nasledovala
hodinová prednáška Janka Belanského
„Boj Slovákov za slobodu”. Po tom na
sledovala krásna báseň, prednesená P.
Škrinárom, nateraz študujúcim vo Fran
cii: „Pôjdeme” od Milana. Prehovoril
ešte P. Belanský, za ním bola recitácia,
prednesená Danielom Bednárom „Omla
dinám” od Sládkoviča, ktorá mala veľký
účinok na poslucháčov.

Napokon predseda kruhu Pakan pove
dal niekoľko slov o školstve, hospodár
stve v terajšom čase, prirovnávajúc ich s
predprevratovou dobou a zaďakovai všet
kým hosťom i p. učiteľovi Zemanovi za
jeho ochotu, ktorý po zaspievaní národ
nej hymny „Hej Slováci” schôdzku roz
pustil. V prednáškach po kopaniciach sa
pokračuje. D. B..

nimi pobavil. Páčia sa mi, poneváč sú
nepolitické a velice poučné.” Ja som mu,
pravda, len prísviedčaJ. A potom som mu
ukázal všetky čísla „Slov, Ľudu”, so
sbierané od nového roiku, a pri tom som
mu vysvetľoval a ukazoval všelijaké
články a rubriky. Môjho priateľa to tak
povzbudilo, že hneď ma poprosil, aby
som mu ich objednal, že si praje stať
sa ich odberateľom. Náš nový spoluči
tateľ je rodák z Kysuckého Nového Me
sta. Doma zanechal svoju manžalku s
dvoma dietkami i majetok. V Kanade je
iba štyri mesiace a zamestnaný je vo
veľkej jatke, v ktorej sa denne zabíja ti
síce kusov rozličného dobytka. Plat má
40 c. na hodinu. Denne robí 10 až 12 ho
dín. Cíti sa byť spokojným až po ten
čas, kým nemyslí na svojich milých, kto
rých z existenčných príčin musel opustiť.
— Ja som už tiež blizo 4 roky odbera
teľom „Slov. Ľudu” a „Vesny”. Do Ka
nady som prišiel 6. marca 1927. Robil
som už rozličné roboty, teraz robím v
uhoľnej bani. Platené máme od vozíka
35 c., dvaja naložíme denne od 20 do 30
vozíkov, z toho platíme stravné a byt 25
dol. mesačne. No, nebolo by to zlé, keby
robota bola stála, ale tieto bane robia
najlepšie v zime, od augusta do marca,
a potom len 2—3 dni do týždňa, — V
tomto meste a na okolí, je mnoho našich
Slovákov, ktorí sú zamestnaní po far
mách, železniciach, v lesoch i baniach.
Práve teraz najlepšie zarábajú, ale to

Ján KudUk
z Horného Liesková,

EDMONTON (KANADA).
Získal som jedného nového predplati

teľa pre „Slov. Ľud” a „Vesnu”. Získal
som ho tak, že som mu často požičiaval
tieto noviny. Keď mi raz vracal „Slov.
liud”, hovoril: „Ďakujem ti, priateľu, za

iveďmi.dofejg sgih.ga.j3

S V JUBILEJNOM ROKUPOUŽÍVAJTE M

| JUBILEJNÝCH POHĽADNÍC I
«S| Pohľadnice sú dielom št. Kostelníčka, prevedené vo
Si skvelých barvách slovenskej národnej ornamentiky.

8| SÉRIA 10 POHĽADNÍC LEN KČS 5— g
*1 K dostaniu u všetkých kníhkupcov, papiernikov a trafikách, alebo u jí
*5: Nakladateľstva a kníhkupectva „Slovenského Východu“ v Košiciach, g,

Pán Haluška cestuje vzduchom.



„Povedz mi, knieža”, pýtal sa Godiinov starost
livé, „videli ťa, keď si vstupoval do môjho domu?”Knieža Strieborný.

Povesť z časov Ivana Hrozného. „Neviem”, odpovedal priamo Strieborný, „možno,
že ma aj videli; neskrýval som sa, šiel som priamo do
tvojho domu. Viem dobre, že nelnieš k opričnine”.

(Pokračovanie.) Godunov sa zamračil.
„Boris Fedorovič”, dodal Strieborný dôverne,

„veď som nie sám, prišlo so mnou na dvesto zbojníkov
zpod Rjazene”.

xxxvr.
NÁVRAT DO SLOBODY.

„Čo to hovoríš, knieža! ?” zvolal Godunov.
Keď bol Ivan ohromil hrúzou Moskvu, zatúžil cár

ukázať sa milostivým a veľkodušným. Dľa jeho rozka
zu boly väznice otvorené a uväznení, ktorí sa už vzdali
všetkých nádejí, boli všetci oslobodení. Niektorým
poslal Ivan aj darky. Zdalo sa, že dávno v ňom kypiaca
a dlho sa rozohrievajúca zloba vypukla poslednou po
pravou a vyletela jeho duša, ako plamenný snop z
vrchu, oheň soptiaceho vulkána. Rozum jeho sa uspo
kojil a prestal vyhľadávať všade zradu.

„Oni”, pokračoval Strieborný, „ostali za mýtom!
Spoločne nesieme svoje hlavy gosudarovi; nech nás
popraví,,alebo dá milosť. Nech sa stane jeho vôľa!”

„Počul som, knieža, počul som, ako si s nimi Ta
tárov rozprášil; ale či tiež ty vieš, čo sa od tej dobý v
Moskve dialo?”

„Viem, odpovedal Strieborný a zamračil sa. „Keď,
som sem prichodil, premýšľal som: opričnine je ko
niec a zatiaľ sa veci majú ešte horšie. Nech milostivý
Boh odpustí cárovi! Ale aj ty máš hriech, Boris Fedo
rovič, že stále len mlčíš a dívaš sa na to, čo sa deje!”

„Ach, JNikita Romanovič, ty, ako to vidím, si
ostal stále tým, ako si býval i pred tým! čo by som
mohol ja cárovi povedať? Nuž, a či by ma len po
slúchol?”

Však nie vždy po prelievaní nevinnej krvi oddá
val sa Ivan mučeniam svedomia. Záviselo to tiež na
iných okolnostiach. Nebeské znamenia, náhle udrevší
ferom, objavenie sa národných pohrom, strašily jeho
obrazotvornosť a nútily ho k tomu, aby sa kajal —
keď však nenadohodilo žiadne znamenie, ani hlad, ani
požiare, tu vnútorný jeho hlas mlčal a svedomie drie
malo. Tak tomu bolo i tentoraz, stav duše Ivanovej bol
spokojný. Cítil vždy po vraždách akési zadosťučinenie
a uspokojenie, ako hladný, nasýtivší sa pokrmom.
Viac zo zvyku a prijatého pravidla, ako z potreby srd
ca, keď sa vracal do Slobody, zastavil sa na niekoľko
dní v Trojickej lavre (kláštore) pomodliť sa.

Po celej ceste stráž, idúca pred nim, hádzala
strieborné peniaze žobrákom a odchodiac z Lavry,

„A ak by aj neposlúchol”, odpovedal tvrdohlavo
Strieborný, „napriek tomu sa ti to patrí povedať. Od
kohože sa má potom pravdu dozvedieť? či nie od
teba?”

„A ty si myslíš, že pravdu nevie? Ty si myslíš,
že on skutočne každým klebetám verí ? A že len preto
ľudí kantrí?”

Keď Godunov dopovedal tie slová, umlkol, ale
spomenul si, že hovorí so Strieborným, ktorého pria
ma tvár vylučovala každé podozrenie z prezradenia.nechal archimandritovi bohatý dar na modlitby za

svoje zdravie.
„Veru nie,” pokračoval polohlasne, „zbytočne ma

obviňuješ, knieža. Cár popravil tých, ku ktorým pre
chovával hnev a nenávisť, ale nad jeho srdcom nikto
nevládne. Srdce cárovo je v božích rukách, hovorí
písmo sväté. Hľa, Morozov sa pokúsil priamo mu po
vedať svoje, čo sa z toho vykľulo ? Morozova popravili
a druhým sa tým neuľahéUo. Avšak ty, Nikita Roma
novič, zaiste si sám hlavu za moc neceníš, keď si sa
nebál prísť do Slobody, i keď vieš o moskovskej po
prave.”

V Slobode sa zatiaľ pripravovala nikým neočaká
vaná udalosť.

Godunov bol poslaný vopred , aby pripravil cárovi
slávnostné privítanie. Splnil svoj úkol a sedel doma.
Bol v izbe z tesaných trámov, opretý laktami o du
bový stôl a podoprel si blavu rukou. Premýšľal o uda
lostiach týchto posledných dní, o poprave, ktorej po
darilo sa mu vyhnúť, o záhadnej povahe hrozného
cára a o možnosti uchránenia jeho milosti i bez účasti
na činoch opričniny, keď tu vstúpivší sluha mu sdelil,
že pri vchode čaká knieža Nikita Romanovič Strie
borný.

Pri mene Morozova si Strieborný bôľne vzdýchol.
Miloval Družinu Andrejeviča, trebárs že ho bojar

pripravil o jeho šťastie.Godunov pri mene s podivením povstal s lavice.
Strieborný bol pod kliatbou cára, odsúdený na

smrť. Veď opustil väzenie, a každý styk s nim mohol
zaplatiť Boris Fedorovič svojou hlavou. Ale odrieknuť
kniežati pohostinstvo, alebo ho vydať cárovi, bolo by
skutkom nedôstojným, ku ktorému sa Godunov nemo
hol rozhodnúť bez toho, ža by nebol dal v sádzku dô
veru národa, ktorú si cenil nadovšetko. Zárôveň si
spomnel, že cár sa teraz nachádza v milostivom roz
položení ducha a v jedinom okamihu si predstavil, ako
má postupovať a robiť v tomto prípade.

Nevyšiel naproti Striebornému, ale kázal ho vo
viesť okamžite do izby. Nepovolaných svedkov nebolo,a keď sa už raz Godunov rozhodol prijať kniežaťa,tak si neprial toho, aby mu preukázal nejakú neúplnú
dobrosrdečnosť;

„Ale čo, Boris Fedorovič,” odpovedal Godunovi,
„čo komu súdené, veru ho neminie. Ale aby sa ti
úprimne priznal, i život ma.už omrzel; niet šťastného
života v Rusku!”

„Počuj, knieža, ty sám seba neľutuješ, nestre
žieš; taká je, ako to vidno, tvoja povaha. Však Boh
ťa sám opatruje a chráni! Nech si dosiaľ akokoľvek
pchal prsty do rozštepu, predsa ťa neprivrzol. Zaiste
nie je ti súdené len tak podaromnici zahynúť. Keby si
sa bol vrátil, tak asi pred 1,ýždňom, neviem, čo by sa
bolo s tebou stalo. Teraz však myslím, že máš ná
deju, len sa tak horlivé netlač na oči Ivanove. Nechaj
ma, aby som ho ja pripravil.”

„Ďakujem ti, Boris Fedorovič; avšak sa ty k vôli
mne veľmi nenamáhaj; zbojníkov však, ak je to
možné, vysloboď z nešťastia. Nech sú trebárs aj zlí
ľudia, predsa však-svoje hriechy skvele vykúpili!”

„Vítaj, knieža”, oslovil a oblapil Nikitu Romano
viča, „prosím, posaď sa; ako to, že si sa rozhodol vrá
tiť sa do Slobody? Ale dovoľ mi, aby som ťa predo
všetkým pohostil, budeš, myslím, po ceste unavenýa vyhladovaný”.

Na rozkaz Godimova postavili na stôl koláče a
niekoľko pohárôv vína. .

"
i

Godunov pozrel s údivom na Nikitu Romanoviča.
Nemohol privyknúť k jeho prostote a jeho ľahostaj
nosti oproti vlastnému životu, zdala sa byť Godunovi
neprirodzenosťou. . . *

.
•J

Napísal A. K. Tolstoj. — Preložil K. Podolinský.
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— Drobné mince. V nasej repu- ČESKÝ RODNIK“ Obrázkové cenníky VÝCHODU“ v Košicmch. Knihy všetkého
kuť™ r* „ v Predmosli pn za Kcs 3 v znám- druhu dodáme za výhodných platoonycn
_>ílike je V ofoehil diobnýcli mmci \ Pferove, Prihláste kach. Zásiupci sa podmienok. Obšírny sozham kníh na po
iioauote 2/0,465.652 Kcs, sa o neho. 1702 prijímajú. 15451 žiadanie pošleme zdarma. Cena Kčs 18’—



C03ULICH UME - TERST í® Vám zbytočné objednávať
ľ si pôvodné dosky, lebo za ECis 1®*« dodá Vám firma

A
x

Ja BAIER, knihár, Holíče, AI@M8ndrova 12,
j

veľkosť 21X15 v barve červenej, veľkosť 18X13 v barvc zelenej, I
veľkosť 19X14 v barve modrej, veľkosť 17X12 v barve oranžovej. J
Všetky druhy majú na doskách trojbarevnfi tie S, na ehrbáte nehnú J... zlatú ozdobu s nápisom knihy. PoStcu objednané vSsby rýchle vy« |obrovskí prepychovo motorové bdo bavím, poši. hrad! objednávateľ, balenie wíák nepcSftsm zvlášť, i

„Salurnia“ a „Vulgania“ m
24.000 brutto rejátríkových tún

**********************
33.500 konských sil a miesto pre* 2280 cestujúcich II luIlIbUUJ lutldSufldKj dPtíliuUljf ullUU _ BCQC6AN

Exnresiié SBOlenie do Severnpí
mM a M!reelBe|11 nMm SÚKllO humpousc.

a Južnej Ameriky. liSHÍlflÉiSlíÉli BSlISŠ Lodeny a módne pánske vlnené 1ltky v
-
še'

IlivUvIflll vlíwllvlllf foMW tkých druhov lacno dodá a vzorky pošle,
IfllOriRáCfe Zdsrsis

polopironého KCs

u generálnej reprezentácie PRAHA IL, ú; VachlÄ; ň *t« us objednal
Václavské nžKesfle č.6718. kI™"-,Kalendár Sloven-

i
"" mWi ského Čudu 1929

IFA. « - . - .- pánsky prach K« Bg»ar».vte !!w Mngavegvaa bc-mt
Sto mzenue a predali Hljpai EBBBSS9I
A••?!. periny z príma aypkoviny, dobre plnený Kčs
.. K äS n ŕ . si ».« wg> IOO*~, 120*—, 140*—, 160*—, 190*— a 200*—, MPi0E OHROMNE poist*™kís «•-.**•-«73- Pgggí Vaaaifižjf _
ZLACNENIE CIENI 1

Nechodiace <a vymením alebo peniaze vrátim. I 3jl 'T1ÍÍÍ
ObSírny, bohato ilustrovaný cenník zdarma. B|i -gA tá iý'Sp.

KWÄ'JrtS.éSTzgS RDSOLF BLAHDT. veľkoobebod IRT
S.1!

1-,“ ÍSÄŕft“ ÄDESENIGE127.Šumava. <S ľp/lí™, ba tistu, perlovky, šifonov Ké aimMiwwinwnnf—iiniinmuninm iai ibii im" g / pj|
rc.—, so m kčs 130.—, 20 m košeľovýci jJSSSSSSSESSSISSSSSíSSSSISSIlSľ KÍ f/ ||||
«firov, výborný druh Kčs 100.—, flane r. - „ Hl 1/
ov Kčs 80.-. šatových zefírov Ké Prave so“ vydal Íl M \
10.—, 30 m 150.—, delénov Kčs 76.— QRAMATICKÉ 1PISV M l I
Í0 m kanaíasu Kčs 88.—, tlače Kčs 80.— * « m* m m*

* h| • I
;5 m zbytkoy z delénov, tlače, flanelov ICVbTCISLmVM Fm §1 S!, ' „ „ I ii
larchetov, látok s hodvábom k“-! URBANOVIíä

" i iillíii || DIUC6! i
debo 3 m látky na oblek o 10 m zbytkov Sväzok I. Hl ** *

ill
;a tú istú cenu. Delén na celé šaty Kčs ue:u i íl«1 4ŕ Wk MBOftOIISÍCBŽVjltóŽefiíCll!
,4 -, košele !2.-, 14.—, VfeCNM M žiadajte hnecf knihu o mojom Hjehlena s 2 goliermi Kčs 23.—, Cena bez Symbolická komédia v 3 |||j:onkurencie. Spodky krizetové Kčs 11.— dejstvách s dohrou. Cena 1|§ KOHOIH HDEBl VýílVy,
ialikové KČS 8.—, S franc. pasom zdo KČS 6*—. ipi ktoré už mnohých zachránilo. Môže byt E
lené Kčs 18.—, zástery Kčs 7.—, až „ •• i rr K použité aj pri obvýklom spôsobe živou g||
Cňo m H,*.,,, rr.r . ovazok II. a pomaha rýchlejšie rvifazit nad nemo- IS&SLcs

.
1 “-~' Wuzy Kcs !5.—, sukne zdo- com MoCné potenie a kužeľ zmizne, tele

iene Kcs 16.—, dámske košele Kcs 8.—, ZLU. b h sni váha t-a zvýši a náhle zvápenatenie teg

an-ífas kÍTso KŽS
*

9
i‘

_
’ 10

'17’
1

5‘ Dráma v 4 dejstvách. — ||Í ,lcmoc zata''*
•anafas Kcs 4:80, sypkovma Kcs 6.—, r—a trx„ o._ Vášni iznámiU
éba Kčs 2.90, oblek súkenný Kčs 200— °^na * M ,

™ í™lí
j ,| J , ||

ajkoyý Kčs 60- 90.-. 100.-, 150.-,’ Sväzok III. M Hohavice cajkove Kcs 18.—, 20.—, 32.—, ES(P%Bŕl pM skorej začne sa t mojim spôsobom »ý- ítSl
trojnícky oblek Kčs 48.—. Výborný r živý, tým lepšie,
nih jelenice pre ťažko pracujúcich, tak činohra v 4 dejstvách. mi .. rdarna
vaná Čertova koža, 1 m Kčs 21.—. no- Cena K6s 6 ’—• H , , „ U1"“e

. §M
avice Kčs 58.—, hotový oblek Kčs Dramatické spisy Urbanovičove boly || g^P

1

'"k
e
to

p

r^ mSX"Xéhóľ S
UU.—, lacnejší druh Kčs 8.—, nohavice uz hrané na veľkých javiskách a boly ||i píšte hneď. Dostaeí aj koreípondenený

Kčs 24.—, oblek Kčs 90.—. obecenstvom veľmi praj’ne — lístok na doleuvedenú adresu.

Fabrické .klady textilného tovaru Ráčte si objednať všetky odrazu. K do- m |J
výroba bielizne e záster staniu v každom kníhkupectve. Vydal m oeorg Fulgner, EerilE-HeaKÔliG, m

I. Slrín.ký, Mladá Vožice JULIUS KUSTRA, I
® Engbafensir. 24. ASieiiang 624.

KMIHKUPK «KOiUiaCH.

..SLOVENSKÝ ĽUD” vychádza každú stredu v Košiciach, — Redak c i a, na ktorú sa majú posielať všetky článkya dopisy cielom uverejnenia: Tordássy-ho ul. č. 3. — A d m i n i s t r á c i a, na ktorú sa má posielať predplatné,
inzeráty a reklamácie: Tordássy-ho ul. č, 3. — Predplatné na celýrok s mesačnou knižnou prílohou 2(1
k o r u u a pol roka 10 k o r ú n, n a štvrť roka 5 k o r ú n. S obrázkovou a beletristickou prílohou „VESNA”O s knižnou prílohou) na celý rok 38 korún, na štvrť roka 9.50 korún. Rukopisy nevraciame a neod
kladanie. — Vydavateľ Ján Griinvvald. — Zodpovedný redaktor Vi n cene N á v a r a. — Tlačou Štátnej kníh

tlačiarne v Košiciach. — Používanie novinových známok povolené pod číslom 81.461—IV. b. 24.

24145

obrovské prepychové motorové lode

„Siflnia“ a „Vulgania“
24.000 brutto rejátríkových tún

33.500 konských síl a miesto pre 2280 cestujúcich

Expresné spojenie do Severnej
a Južnej Ameriky.

iotonaácle zdarma

u generálnej reprezentácie PRAHA iL.
Václavské námestie C. 67-18.

Kto inzeruje s predá!!

NOVÉ OHROMNÉ
ZLACNENIE CIENI
Zbytky delénov, krásne, moderné vzory
Kčs 3.50 za 1 m, 3 až 8 m dlhé. Zbytky
na váhu Kč 35.—, zbytky zimných látoí
Kčs 4.—, 20 m tlače, krepu, deíénu, ze
ííra, ba ti stu, perlovky, šifonov Kč
,76.—, 30 m Kčs 130.—, 20 m košeľovýci
zafírov, výborný druh Kčs 100.—, flane
iov Kčs 80.—, šatových zefírov Kč
110.—, 30 m 150.—, delénov Kčs 76.—
20 m kanaíasu Kčs 88.—, tlače Kčs 80.—
25 m zbytkov z delénov, tlače, flanelov
Silonov, zefírov, sýpkovin, kanafasu
barchetov, látok s hodvábom Kčs 110.—
alebo 3 m látky na oblek o 10 m zbytkovalebo á m latky na oblek o 10 m zbytkov Sväzok I.za tú istú cenu. Delén na celé šaty Kčs „n>>, 1 M
14-—. košele' zafírové Kčs 12.—, 14.—, YECriA MLADOSŤ
žehlená s 2 goliermi Kčs 23.—, Cena bez Symbolická komédia v 3
konkurencie. Spodky krizetové Kčs 11.— dejstvách s dohrou. Cena
kalikové Kčs 8.—, s franc. pasom zdo Kčs 6’—.
hené Kčs 18.—, zástery Kčs 7.—, až „ .. , TT

10.—, blúzy Kčs 15.-, sukne zdo- ,_ASľľÍ„M«bené Kčs 16.—, dámske košele Kčs 8.—, áEEMTY MOČIAR
iA

ak
T

ť
Qn

KČS
-

9
Ú

—’ 10 'P Xl‘~ Dráma v 4 dejstvách. —
kanaias Kcs 4:80, sypkovma Kčs 6.—, Vrt s*__
véba Kčs 2.90, oblek súkeimý Kčs 200.—,
cajkový Kčs 60.—, 90.—, 100.—, 150.—, Sväzok III.
nohavice cajkové Kčs 18.—, 20.—, 32.—,
strojnícky oblek Kčs 48.—. Výborný S
druh jelenice pre ťažko pracujúcich, tak činohra v 4 dejstvách,
zvaná Čertova koža, 1 m Kčs 21.—, no- Cena 6’~"‘
havice Kčs 58.—, hotový oblek Kčs Dramatické spisy Urbanovičove boly
200.—, lacnejší druh Kčs 8.—, nohavice už hrané na veľkých javiskách a boly

Kčs 24.—. oblek Kčs 90.—, obecenstvom veľmi prajné prijaté. —
Fabrické .klady testlluého tovaru Rážte SÍ všetky odrazu. K do

výroba bielizne e záster staniu v každom kníhkupectve. Vydal

j. strán.fcý. Mladé Voíice IULIUS KUSTRA,
III z KMÉWWP64 V KeríKiftCK.

COSULICH L1NE - TEHST

„SLOVENSKÝ ĽUD” vychádza každú stredu
_a dopisy cieľom uverejnenia: Tordássy
mzeráty a reklamácie: Tordássy-ho ul.korún, na pol roka 10 k o r ú n, n a i
(i a knižnou prílohou) na celý rok 38 I


